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 جوانی که در روز محرم در مزار شریف کشته شد

 

رد خانه گ هیتک عنعنه در نبه فرما میباشد بگو بهتر دیشا ای دهیعق به فرمان یآن روز دهم محرم الحرام بود؛ گروه

 یرفح نه ای دارد ازیبه ماتم ن دانیشه دیآن س حاالینکه ا .رندیماتم بگ را )رض( نیآمده بودند تا شهادت حضرت امام حس

 دید کی اسالم از یایدن در (اهویه و صدا و بدون سر و لاعتدا حد )البته در فاجعه نیا از یادآوریاما  است گرید

سلف  ه ازک یراثیمستبد م یسلطنت ها و نکتاتوراید شر از یاسالم ده  یعق بانیگر نکهیآن ا و دارد تیاهم اریبس گرید

دم بدانند که مر همه و ابدینجات  پندارد؛ یم نیزم خدا بر ه  یسا را خود رکتاتوید ای اهپادش و کند یف انتقال مبه خل

واسطه  بدون مداخله  پول و را با اراده  آزاد و خود نها آنها حق دارند که زمام امرت استند و نیخدا بر زم یها فهیخل

ونه رگه بسپارند. یگریالزم به د مدت یانقضا از بعد و بسپارند الزم داشته باشد تیکفا و تیکه صالح یبه کس

حضرت امام  امیفلسفه  ق از یادآوری یآر .استاسالم حرام  اهدگید از مردم رشوت و راده  ا دیخر یپول برا صرف

 یسلطنت ها یناروا فارس بدعت روم و یسلطنت ها از دیاست که مسلمانان با تقل ضرور لیدل نیبه هم )رض( نیحس

 استبداد بر یمبتن یها نظام که ُجز گرفته اند آن خو چنان با کرده و دیاسالم تقل یایند را در هیمطلقه  فق تیوال ایمطلقه 

س پار روم و که خود سلطنت را چنانکه گفتم از یالح در و نندیب یم دیترد شک و رنظ به گرید نظام هر یبه سو

 .کرده اند یکاپ

 از کیتراف انیبستِن جر و جاده ها در ختنیر ای زدن ریزنج زدن و نهیس یها مردم بدون بدعت صورت اگر هر به

 یروهگ ییفکر کور تعصب و بدبختانه اما رساند ینم انیکس ز چیبه ه یادآوری نیکنند ا ادی شهادت آن بزرگمرد 
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 2از 2

نه من به  گر ُکن و چون من فکر چون من باش و» :کس تصور کنداست که هر دهیآن گرد ه  یمسلمانان ما حاکم بر

 .«کنم یم رتیتکف و افگنم  یم ونریحصاِر امِن اسالم ب از خود ترا یفتوا

ُکشتند. قاعدتاً آنجا  را یبلخ مداخله  مسلحانه نمودند وعده ا در ه ایخان هیتک و یکارته  سخ بود که در لیدل نیبه هم

 خود از ریکس را غ هر ترسند و یم زین اهیس سمانیر ها از دهیگز مار خــََزد یترور م وحشت و ارمک که مار

 .پندارند یدهشت افگن م و ستیرورت

 یکیبه گفته   و خواند یدرس م فیمزاِرشر رطه  شهمکاتب متوس از یکی که در یبه سراغِ نوجوان میمقدمه برو نیا 

 یریپ یشاگرد پدر نیا بود. دهیند انیاو ز تابع مقررات مکتب بود که مورچه از درس خوان و یمعلمانش شاگرد از

 یم مکتب کار وقت جوان بعد از نیهم و ج بودفَلَ  و ریپ آن پدر که پرستار یمادر و ج بوددستش فَلَ  کیکه  داشت

 لیوبام لفونِ یت از گوش داشت و در یجوان که گوشک نیا ادر بگذارد.م و پدر به دهن یتا لقمه  نان نٌدک یم جان و کرد

 بجان که از یمنطقه ا یوبه س و ناُدُرست روان بود یجا نا ُدُرست در وقت ها در سیگفته  انگل به دیشن یم یزیچ

ار خانه به عنوان اخط هیمحافظاِن تک از یکی شد یپنداشته م حادثه زا و یرنگینقطه  ن منطقه  ممنوعه و خانه دار هیکت

 و کند یم ریف شیبه سو د وشنو ینم را او مسدود است اخطار یگوشک با شیجوانک که گوش ها و کند یصدا م

 ریپ» گفتند: یا مُکشد. درگذشته ه یرا جا به جا م او و دبر ین جوان میا رِ یمادِر پ و کربال را عمالً به خانه  پدر

شده است که  کشور رخنه  مرگ چنان فراخ باز نیا جا در نیا و «.دوش یم رخنه  مرگ باز یآسان است ول مردن

 یجوانک ب نمعلمان مکتِب آ شود. شاگردان و یکس متأثر نم چیه مرگ کس از چیه گریمصدوم د انواده  خ از ریغ

پول  ایآ یاو مرهم بگذارند ول مرگ از یناش خانواده اش کمک کردند تا بر زخم به و پول جمع کردند یگناه مقدار

 عدب و درس ینم امیبه الت هرگز مادر و دل آن پدر وداغ کند ینم نه کند؟ یم یزحمتکش را تالف مرگ آن پسرک درد

 یرادهنده ب یتسل ییگونه نشان چیجوان که ه دیشه نیا تمما کنند برگذار را )رض( نیامام حس یسال که عزا هر نیا از

 یکربال رجا د نیاست بلکه ا دهیکربال نبار اتم دردناک تنها برم نیا اهیابِر س یآر است. نگذاشته ریمادِر پ و پدر نیا

 نیا آن کس که در به حالخوش  شود. یکربالتر م کربال؛ نیذوالجوشن ا صدها شمر به دست افغانستان هر روز و

 رنگارگ فیشر شهِر مزار 201۶اکتوبر 2۴االبصار یاول ایفاعتبروا  دل ندارد. کربال خون در نیغِم ا از و ستیجا ن
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 فوتو از انترنت

 

 

 

 


